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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari bermacam-

macam kebutuhan, diantaranya kebutuhan mobilitas sehari-hari menggunakan 

sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan 

oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi 

sepeda motor tetap stabil disebabkan gaya giroskopik. Sedangkan pada 

kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung 

kepada pengaturan setang oleh pengendara.
1
 Penggunaan sepeda motor di 

Indonesia sangat populer karena harganya relatif murah, terjangkau untuk 

sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya 

operasionalnya yang cukup hemat, maka banyak produsen sepeda motor  

menawarkan sepeda motor di dealer-dealer untuk diperdagangkan, namun 

dengan harga yang ditawarkan tidak semua orang mampu membeli secara 

tunai, maka dari itu agar semua kalangan dapat memiliki sepeda motor 

diberikan fasilitas berupa kredit agar orang yang tidak mampu membeli 

secara tunai dapat memiliki sepeda motor. 

                                                             
1
 Wikipedia, “Sepeda Motor”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor, pada 

tanggal 18 Mei 2018, pukul 15.39 WIB. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_motor


2 
 

 
 

Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian. 

Adanya hubungan jual beli sepeda motor tersebut diawali dengan pembuatan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam bentuk 

perjanjian. Perjanjian sendiri bisa berupa perjanjian lisan bisa pula dalam 

bentuk perjanjian tertulis. 
2
 Salah satu perjanjian itu adalah perjanjian kredit. 

Perjanjian kredit ini terjadi apabila ada pembeli yang ingin membeli suatu 

barang namun uangnya tidak cukup untuk membayar keseluruhan harga 

barang yang ingin dibelinya secara kontan, akan tetapi di sisi lain penjual 

juga berharap barang yang dijualnya laku dan penjual juga dapat 

menyerahkan barang yang diinginkan pembeli untuk tetap membayar sisa 

harga barang tersebut dengan cara mengangsur. 

Dalam melakukan perjanjian kredit pembelian sepeda motor, para 

pihak didalamnya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur 

dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, 

kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab 

yang halal. 
3
 

Salah satu lembaga pembiayaan yang melayani kredit pembelian 

sepeda motor adalah Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini Bank 

Perkreditan Rakyat membiayai seluruh harga dari sepeda motor yang dibeli 

konsumen kepada dealer, maka dari itu konsumen tinggal mengangsur sisa 

angsuran kepada Bank Perkreditan Rakyat sehingga konsumen harus 

                                                             
2
 M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, hal. 6. 

3
 Sofyan, Sri Soedewi, 1999, Hukum Jaminan di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hal. 4. 
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mempunyai perjanjian terhadap Bank Perkreditan Rakyat untuk melakukan 

perjanjian kredit. 

Dengan adanya perjanjian kredit tersebut maka Bank Perkreditan 

Rakyat dan konsumen harus melakukan kesepakatan bahwa konsumen 

melunasi sisanya secara mengangsur sesuai dengan nominal dan tempo 

waktu, maka bukti kepemilikan sepeda motor (BPKB) belum diserahkan 

kepada konsumen. Selama harga belum dilunasi konsumen tidak berhak 

memindahkan kepemilikan sepeda motor itu kepada pihak lain. Dan sisa 

harga sepeda motor yang belum dibayar dapat dikenakan bunga tertentu 

sesuai dengan suku bunga yang telah ditentukan oleh Bank Perkreditan 

Rakyat atas persetujuan konsumen. 

Dengan telah dibuatnya perjanjian tersebut maka nasabah sebagai 

konsumen harus mematuhi semua isi dalam perjanjian yang telah dibuat oleh 

Bank Perkreditan Rakyat yaitu setelah nasabah menerima sepeda motor maka 

nasabah harus mengangsur sisa angsuran kepada Bank Perkreditan Rakyat 

sesuai dengan nominal dan waktu tempo yang telah disepakati. 

Namun pada  kenyataannya beberapa konsumen tidak dapat 

membayar angsuran secara lancar / tidak mampu membayar angsuran secara 

tepat waktu, sehingga Bank Perkreditan Rakyat melakukan penagihan, ketika 

Bank Perkreditan Rakyat sudah melakukan penagihan tetapi konsumen tidak 

juga membayar angsuran maka Bank Perkreditan Rakyat dapat menjatuhkan 

konsumen bedasarkan Wanprestasi, sehingga konsumen harus bertanggung 

jawab menurut hukum. Dan ada juga konsumen yang memusnahkan bahkan 
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memindah tangankan benda yang menjadi objek jaminan tersebut sehingga 

pihak Bank Perkreditan Rakyat dapat menjatuhkan konsumen atas dasar 

perbuatan melawan hukum. 

Bedasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul: “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP 

PERJANJIAN KREDIT SEPEDA MOTOR DI BANK PERKREDITAN 

RAKYAT SUKADANA SURAKARTA”. 

 

B.   Perumusan Masalah 

Bedasarkan frnomena-fenomena yang diungkap di atas sebagai latar 

belakang penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di Bank 

Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta ? 

2. Bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang harus dilakukan antara 

BPR dan Konsumen dalam perjanjian kredit sepeda motor di Bank 

Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta ? 

3. Bagaimana tanggung jawab hukum yang timbul antara kedua belah pihak 

apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas perjanjian kredit yang 

dilakukan ? 
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C.   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor di 

Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta. 

2. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban serta peraturan yang 

harus dilakukan antara BPR dan Konsumen dalam perjanjian kredit 

sepeda motor di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta. 

3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang timbul, antara 

kedua belah pihak apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas 

perjanjian kredit yang dilakukan. 

 

D.   Manfaat Penelitan 

Dari tujuan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti dan pembaca. Manfaat yang diharapkan dari penelitan 

ini antara lain : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Bagi ilmu pengetahuan penulis berharap penulisan ini dapat memberikan 

sumbangan berupa pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya 

hukum yang mengatur tentang perjanjian kredit jual beli. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat penulis berharap penulisan ini dapat digunakan sebagai 

ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan dapat membantu untuk 
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memecahkan masalah yang mungkin  sedang dihadapi oleh masyarakat 

terutama menyangkut pertanggung jawaban atas perjajian kredit sepeda 

motor. 

3. Bagi Penulis 

Dengan ditulisnya skripsi ini, semoga skripsi ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum perdata yang berlaku 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang menyangkut hukum 

perjanjian kredit jual-beli. 

 

E.    Metode Penelitian 

Dalam memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu 

yang berkaitan denganpermasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal 

ini dikarenakan dengan metode penelitian yang benar maka akan didapat data 

yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu 

permasalahan, Untuk itu peneliti menggunakan beberapa metode guna 

memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya. 

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian merupakan salah satu pola pemikiran 

secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang 

digunakan peneliti adalah metode pendekatan Normatif karena dalam 

peneliti yang peneliti cari adalah aspek-aspek hukum dari tanggung jawab 
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hukum perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terjadi 

dalam perjanjian kredit pembelian sepeda motor yang sesuai dengan 

pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat 

diketahui legalitas atau kedudukan hukum mengenai perjanjian kredit 

sepeda motor yang berlaku di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana 

Surakarta. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah sebatas 

pada peraturan mengenai apa yang tertera pada perjanjian tersebut. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena yang akan diteliti 

adalah penelitian yang secara menyeluruh mengenai tanggung jawab 

hukum dalam perjanjian kredit pembelian sepeda motor, yakni suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang 

keadaan tanggung jawab hukumnya dalam perjanjian kredit pembelian 

sepeda motor.
4
 

3. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sebagai berikut : 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah 

yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut : 

 

                                                             
4 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:  UI Press, hal. 12. 
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1) Bahan Hukum Primer 

- KUH Perdata. 

- Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 34 / II / 80 Tentang 

Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli dengan angsuran 

dan Sewa. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari 

data literatur tentang perjanjian kredit dan tanggung jawab 

hukumnya, surat perjanjian kredit, dan faktur penjualan sepeda 

motor yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dengan 

sumber data-data di atas diharapkan dapat menunjang serta 

melengkapi data-data yang diperlukan oleh peneliti dalam 

menyusun skripsi ini. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari 

secara langsung data-data yang ada hubungannya dengan masalah 

yang akan diteliti. 

1) Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan, maka untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini peneliti 

mengambil lokasi penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana 

Surakarta. 
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2) Subyek Penelitian: 

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian 

adalah pimpinan atau staf yang bisa memberi penjelasan secara 

jelas mengenai perjanjian kredit sepeda motor di Bank Perkreditan 

Rakyat Sukadana Surakarta. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang digunakan di atas, maka peneliti 

akan menggunakan data sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data 

dengan cara mencari, mempelajari dan menghimpun kelima bahan 

yang disebutkan di atas serta buku-buku yang berhubungan dengan 

penelitian dalam masalah tanggung jawab hukum dalam perjanjian 

kredit sepeda motor. Data-data tersebut kemudian diinventarisasi untuk 

dipelajari serta dikutip untuk membantu dalam menyusun skripsi ini. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang 

dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna 

mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara : 

1) Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

pengecekan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan 
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penulisan yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana 

Surakarta. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

bertanya langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten 

dalam suatu permasalahan.
5
 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara dengan pemimpin atau staf Bank Perkreditan Rakyat 

Sukadana Surakarta yang bisa memberi penjelasan tentang masalah 

yang diteliti. 

3) Quota Samplimg 

Quota Sampling merupakan proses penarikan sampel untuk 

memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan. 

Jadi kriteria pengambilan sampel hanya ditujukan kepada pihak 

yang dapat menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum 

perjanjian kredit sepeda motor. 

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yang sesuai 

dengan penelitian deskriptif adalah menggunakan metode pendekatan 

kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil 

kebenaran dari kepustakaan meliputi peraturan-peraturan hukum dan 

literatur yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam perjanjian kredit 

sepeda motor di Bank Perkreditan Rakyat Surakarta dipadukan dengan 

                                                             
5
 Sugiarto, 2001, Teknik Sampling, Jakarta: Gramedia, Hal. 17. 
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pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari 

pemecahannya, kemudian disimpulkan untuk digunakan menjawab 

permasalahan yang ada. 

 

F.   Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung 

di dalam skripsi ini, maka secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini 

terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

B. Rumusan Masalah. 

C. Tujuan Penelitian. 

D. Manfaat Penelitian. 

E. Metode Penelitian. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Sepeda Motor. 

B. Pengertian Perjanjian Kredit Sepeda Motor. 

C. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat. 

D. Pihak-Pihak Yang Terkait dalam Perjanjian Kredit 

Sepeda Motor. 

E. Perjanjian Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Sepeda 

Motor. 
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F. Hubungan antara Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 

Sepeda Motor. 

G. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit 

Sepeda Motor. 

H. Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi dan 

Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kredit 

Sepeda Motor. 

I. Berakhirnya Perjanjian Kredit Sepeda Motor. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Proses pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor 

di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta. 

2. Hak dan kewajiban serta peraturan yang harus 

dilakukan antara BPR dan Konsumen dalam 

perjanjian kredit sepeda motor di Bank Perkreditan 

Rakyat Sukadana Surakarta. 

3. Tanggung jawab hukum yang timbul antara kedua 

belah pihak apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas perjanjian kredit yang dilakukan. 

B. Pembahasan 

1. Proses pelaksanaan perjanjian kredit sepeda motor 

di Bank Perkreditan Rakyat Sukadana Surakarta. 
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2. Hak dan kewajiban serta peraturan yang harus 

dilakukan antara BPR dan Konsumen dalam 

perjanjian kredit sepeda motor di Bank Perkreditan 

Rakyat Sukadana Surakarta. 

3. Tanggung jawab hukum yang timbul antara kedua 

belah pihak apabila salah satu pihak melakukan 

kesalahan atas perjanjian kredit yang dilakukan. 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


